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Arbejdsåret 2016 startede med borgermødet med fremlæggelse af status på Visions2020 

projekter. Der var en fantastisk opbakning til mødet. Der kunne ikke være flere i salen. 

Videbæk Borgerforening er meget stolte og tilfredse med det store arbejde, der udføres i 

grupperne i Vision2020, der nu hedder Videbæk Udviklingsforum, der er etableret af 

Borgerforeningen i samarbejde med Handel- og Erhverv i Videbæk. Videbæk Udviklingsforum 

er en underafdeling i Borgerforeningen. Videbæk Udviklingsforum indkaldte den 14.11  

Borgerforeningen og alle undergrupper for at få status på arbejdet. Der blev ligeledes drøftet 

nye opgaver. Hver især blev opfodret til at tage en ekstra person med. Det blev et møde med 

ca 30-35 mennesker i alt. Med et efterfølgende møde i VIFC arrangeret af Kommunen, der 

også deltog i november mødet, hvor de synes, der er noget at bygge på i Videbæk. 

Efterfølgende er der kommet et forslag fra Kommunen gående på samarbejde omkring 

markedsføring og bosætning i Videbæk. I har tidligere i dag hørt om arbejdet med en 

handleplan for Videbæks udvikling og markedsføring af Videbæk med henblik på bosætning i 

Videbæk. 

 
Vi har igen i 2016 forestået en affaldsindsamling. Det skete den 17. april i samarbejde med 

Dansk Naturfredningsforening. Tove har stået for arrangementet og sørget for alt det 

praktiske. Tove Lysgaard og Grethe Holm Rasmussen sørgede for kaffe og kage. God dag med 

pæn opbakning og indsamling af ca 500 kg. Det er en aktivitet, der afvikles flere stede i 

Danmark. Videbæk Borgerforening er med igen i år den 2. april. Vi vil tage kontakt til skoler og 

børnehaver og opfordre til, at de sætter fokus på emnet og laver aktiviteter i uge 13 fra den 

27. marts til den 31. marts. Vi fik et ønske om, at indsamlingen først starter kl 13.00 i stedet 

for kl 10.00. Det vil vi så prøve i år. Det betyder noget, at Videbæk by og dens omgivelser ser 

rene og pæne ud. Både for besøgende, men bestemt også for potentielle tilflyttere. Jeg kan 

kun opfodre til, at alle hjælper til. Det er der bestemt også mange, der gør, men der er enkelte 

steder, hvor det kunne gøres bedre. Det er så kedeligt at se mennesker samle en dåse op, 

dreje den og så smide den igen!!! 

 
Kommune har bedt om forslag til vejnavn for ny vej ved udstykningen vest for Videbæk. Vores 

forslag var Søglimt. Alternativt foreslog vi vandplantenavne til den nye vej f.eks. ”Soldug”.  

Vejen er af kommunen navngivet ”Soldugvej” 

 
Vi har desværre enkelte utilpasset unge, som ikke kan lade være med at ødelægge 

fællesskabets ting. Det er sørgeligt at konstatere, der igen, igen er øvet hærværk på ting, som 

fællesskabet har etableret og brugt tid og penge på til fællesskabets bedste. Der er øvet 

hærværk på Madpakkehuset, Kunstpavillonen, Arboretet, ødelagt skilte ved skulpturer i 

anlægget for at nævne nogle få. Sørgeligt – jeg vil opfordre til at melde hærværk til politiet 

med alle relevante oplysninger. 

 
Vores Nærpoliti nedlægges i slutningen af året. Vi har sendt et åbent brev til Jens Kaasgaard, 

men det svarede han ikke på. Alt skal være stort, der bygges nye politigårde og det går ud 

over de kerneopgaver, politiet har, samtidig med, at det pålægges nye opgaver. Vi er specielt 

meget nervøse for det fremtidige SSP arbejde og det kendskab, der opbygges til de unge 

mennesker. Hele landet skal kunne fungere påstår folketingsmedlemmerne, og alligevel gøres 

der alt fra de samme, for at gøre det så svært som muligt, hvis man ikke lige bor i Østjylland 

eller København. Da vi ikke fik svar på første brev, inviterede vi Jens Kaasgaard til vores 

generalforsamling. Han kunne ikke, da han i dag skulle til Brande og forklare sig der. 

Han har til gengæld inviteret medlemmerne af Videbæk Borgerforening til Holstebro for dialog 

og for at vise den nye politigård og vagtcentral. Hvad siger I til det? 

 

Videbæk Borgerforening afholdte igen i år Grundlovsmøde den 5. juni, det var med 

byrådsmedlem Søren Elbæk som taler. Vi havde også et musisk indlæg på dagen, som blev 

leveret af Kids for Jesus. 
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Der har i 2016 også været arbejdet med planlægningen af Bugges Plads på den gamle 

skolegrund. Det er sket i samarbejde med kommunen, og her har Borgerforeningen været 

repræsenteret af Peter Vennevold. Pladsen skal stå klar i maj i år. 

 
Arboretet blev officielt indviet i 2015. Der er etableret en Grøn gruppe til vedligeholdelse af 

Arboret med John Ulrich som primus motor og  Leo Bergvald som deltager. Desværre har der 

også været en del hærværk i Arboretet. John Ulrich har udbedret hærværket. Der er tale om 

følgende: Drænrør er brækket op.  

 
Brækkede brædder på broen i Arboretet. Træerne i alléen (Søjle eg) er ødelagt. Ødelagte og 

udgået planter er nu skiftet ud. Vi glæder os til at se resultatet til foråret. Vi har købt planter 

for ca 3600 kr og en buskrydder til godt 4000 kr. Så håber vi, at vi undgår hærværket 

fremover. Erling Damgaard har kontakt til et firma, som kan opsætte træningsredskaber i 

Arboretet. Prisen er forhandlet til ca. 60.000 kr. Erling har søgt midler ved fonde. Det gav i 

første omgang ikke noget, men der gøres et nyt forsøg. 

 

 Videbæk Borgerforening har deltaget i 4 bosætningsmøder med borgerforeninger og 

Erhvervsforum i den gamle Videbæk Kommune under ledelse af Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Der blev udarbejdet et erfaringsgrundlag, der skulle kunne bruges andre steder i kommunen. 

Resultatet blev ikke lige, så man klappede i hænderne.  

 
Borgerforeningen deltager gerne i Handels og Erhvervsforeningens Open-by-night 

arrangementer. Vi deltager for at være synlige, dele brochurer ud og hverve nye medlemmer. 

Vi har derfor købt disse fine veste med logo, så vi nemt kan kendes. Vi har samtidig investeret 

i et par roll-up, igen for at markedsføre Borgerforeningen. vi har arbejdet på at få et 

udstillingsvindue til Videbæk Borgerforening, så der kunne informeres om Borgerforeningens 

arbejde. Det er ikke lykkes endnu, og heldigvis kan man sige, da det betyder, at der ingen 

ledige forretninger er i Videbæk. 

 

Der er stadig ikke modtaget et endeligt svar på Stigruppens ansøgning fra Kommunen. En 

ansøgning, der har forputtet sig i administrationen. Stigruppen har trods bøvlet holdt fast i 

projektet, og nu ser det ud til, at det vil lykkes. Der har været 2 projektgrupper fra VIA 

University i Holstebro, der har hjulpet gruppen. Den ene gruppe har arbejdet med 

”Sammenhæng mellem sundhed og stierne i Videbæk” og den anden har udarbejdet en 

”Arbejdsproceshåndbog”, der kan bruges som arbejdsgrundlag for at få flere ud på vores stier. 

Håndbogen kan bestemt også bruges i forbindelse med andre projekter.  

 
Fremlæggelsen af ”Sammenhængen mellem sundhed og stier” blev overværet af nogle 

byrådspolitikker, der kunne konstatere, at investering i stier gavner sundheden, og er 

særdeles økonomiske for Kommunen. Så vi håber på positiv tilbagemelding fra Kommunen. De 

nye stier, skal vi måske selv vedligeholde, og stigruppen skal kortlægge, hvilke stier vi i dag 

har i Videbæk. 

 
Hjerteforeningen har kontaktet Ole Hansen for at få sat ”gymnastik” redskaber op langs 

stierne. Hjerteforeningen vil måske sponsorere noget af det. Ole har været på gåtur på stierne 

sammen med formanden for den lokale afdeling af hjerteforeningen, Jakob Slot m.fl. for at se, 

hvor der eventuel kunne opsættes motionsredskaber. Der arbejdes ligeledes på etablering af 

en hjertesti. Hjerteforeningen har pt bolden. 

 

Videbæks Venner afholdte igen i 2016 byfest og Borgerforeningen har deltaget i et 

planlægningsmøde og havde sagt ja til at stille med 6 frivillige i baren og øvrige boder fredag 

den 26. august. I forbindelse med Byfesten havde Borgerforeningen valgt at genoptage 

kåringen af årets Bygning. Vi har i bestyrelsen gentænkt proceduren. Der var 4 forslag udvalgt 

af bestyrelsen. Afstemning foregik i Byfestugen og kåring foregik ved byfesten om fredagen. Vi 
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fik omtalen med i programmet til Byfesten. Vi valgte at nominere følgende 4: Nybolig 

Bredgade, Blokken Svanevej, Kapellet ved Videbæk Kirke, Søndergade 59.  

Søndergade 59 blev årets bygning 

 

Der er nedsat en gruppe som ”Velkomstambassadører”. De uddeler velkomstpakke til nye 

tilflyttere. Det gælder dog kun tilflyttere fra andre kommuner. Borgere, som flytter til Videbæk 

fra et andet sted inden for kommunen, er ikke med i kommunens fokus gruppe. Bestyrelsen 

overvejer, om Borgerforeningen skal annoncere 2 gange om året efter tilflyttere til Videbæk 

By. Både dem som kommer fra andre kommuner og dem som flytter til Videbæk By fra andre 

dele af Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi undersøger hos kommunen, om vi kan koble personer 

som flytter internt i kommunen sammen med det arrangement, som kommunen holder for 

personer, som er tilflyttet fra andre kommuner. 

 

Dejligt at se, at madpakkehuset bliver brugt af alle aldersklasser. Det er vores håb, at alle vil 

være med til at renholde og passe på huset. Det kan oplyses, at Borgerforeningen har tegnet 

en forsikring på Madpakkehus til en pris på kr. 1157 pr år.  

 

Borgerforening har ansøgt om lys og asfalt på resten af Henning Larsens Vej, hvilket byrådet 

havde bevilget til udførsel i 2016, nu bliver det først i år, når byggeriet af Arne Haugen 

Sørensen Museet er færdigt.  

Videbæk Borgerforening har indsendt en indsigelse til Lokalplanen for AHS museet, der gik på, 

at vi var særdeles positive overfor projektet, da det vil sætte Videbæk på landkortet. Vi tror 

også på, det vil betyde noget for handelslivet i Videbæk. 

Borgerforeningen holder øje med Hundeskoven, der også er etableret af Videbæk 

Borgerforening. Der er blevet spredt flis på stierne i Hundeskoven sidste år. Der har været 

henvendelse om flere stier. Bestyrelsen ønsker ikke at etablere flere stier. Det skal primært 

være en skov for hundene, og flere stier kræver mere vedligeholdelse. 

 

Peter Vennevold har på vegne af Borgerforeningen udarbejdet et oplæg til kommune om at 

integrere arealet mellem søen og Svanevej bedre. Bl.a. ved at sløjfe de to nuværende stier 

vest for Svanevej, mod at etablere en ny sti langs den frilagte bæk, og plantning af 6 træer 

ved hjælp af en sponsor. Der trådte Lions Klub i Videbæk til. Træerne er to stk Platantræ, et 

Valnøddetræ, et Spisekastanje og to Akacietræ. Kommunen var positiv over for forslaget efter 

et møde, hvor Peter og jeg deltog sammen med 2 fra kommunen. Det er allerede udført med 

sti langs bækken. Det er dog kun den ene af de eksisterende stier, der er nedlagt. På mødet 

med kommunen bemærkede vi lige pasningen eller mangel på samme, af den frilagte bæk.  

Det hjalp med det samme. Samtidig foreslog vi, at fritlægge bække på den anden side af 

Svanevej og markere bækken under veje ved at lave en hastigheds dæmpning og male den 

blå. Kommunen har frilagt bækken, placeret bro over bækken, og lavet en sti op til Parkallé. 

Stor ros til Ringkøbing-Skjern Kommune for et godt og givende samarbejde. Der bliver senere 

udført en hastighedskontrol for at afklare, hvorvidt der er behov for en hastighedsdæmpning. 

Under alle omstændigheder vil vi arbejde for at få malet vejen blå på det stykke, hvor bækken 

løber under vejen og bruge det som et slags fodgængerfelt til den del af anlægget. 

 

Borgerforeningen har fået genoptrykt kunstfolderen, der udgives af Borgerforeningen. Der er 

stor efterspørgsel på kunstfolderen. Den kan bruges som forslag til en gåtur blandt alle 

Videbæks kunstværker. Det gælder både videbæk borgere og besøgende i byen. I den 

forbindelse har kommunen bedt om en oversigt over kunstværker i Videbæk med oplysning 

om, hvem der ejer kunstværkerne. Borgerforeningen ejer De 4 Årstider, Harmoni 

(Møllegade/Bredgade), Rislestenen Torvet/Bredgade), Forår (rutebilstationen), Hedebonden 

(Arboretet) og i Videbæk Jubilæumssten (Søndergade/bredgade) har vi halvpart sammen med 

Videbæk Handel og Erhverv. De 4 Årstider er sat i depot og skal have en lille opfriskning. 

Videbæk Borgerforening har indgået en aftale med Statens Museum for Kunst omkring Statuen 

Midsommer i anlægget. Det koster Borgerforeningen 600 kr pr år til 2041.  
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Videbæk Borgerforening har i 2016 ikke arrangeret vinsmagning sammen med Videbæk Idræts 

og Fritidscenter. Borgerforeningen har dog stillet frivillige til  et enkelt arrangement sammen 

med Hallen. Nemlig Ølsmagning og Pladerballe bryghus ved brødrene Damp med blandt andet 

Søren Rislund, der blev afholdt den 07.10.2016. Håber vi kan udbygge samarbejdet. 

 

FrivilligVest er en ny organisation. Carsten Bille Pedersen er leder af den nye organisation. Der 

er 6 fastansatte. Det er en sammenlægning af Frivilligheds- og Ildsjæle akademiet og 

Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern til FrivilligVest. 

Den 6. oktober 2016 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Ringkøbing-Skjern 

Kulturcenter i Skjern. FrivilligVest er fremover indgangsdøren for alt frivilligt arbejde 

uafhængigt af hvilke type forening, der er tale om. Idrætsforeninger, sociale foreninger, 

kulturelle foreninger er repræsenteret i bestyrelse for FrivilligVest 

Peter Jørgensen er valgt ind i bestyrelsen for FrilligVest for Videbæk Borgerforeningen. Der er 

stormøde den 16. marts kl 19.00 i VIFC, hvor emnet er, hvad FrivilligVest kan gøre for dig som 

frivillig. Jeg vil opfordre til at deltage, specielt hvis I er frivillige. 

 

Borgerforeningen har deltaget i forberedelsen og selve arrangementet for eksilborgerer fra 

Ringkøbing-Skjern Kommune i november i Herning. 

Det hele går ud på at få eksilborgerne til at flytte tilbage til området. Fra Borgerforeningen 

skulle vi fortælle, hvorfor det er godt at bo i Videbæk. 

 

Videbæk Borgerforening har igen i 2016 sammen med Handel-og Erhverv i Videbæk sørget for 

at blande slikposer, styre optoget og juletræstænding den 18. november. Optoget var helt 

klart en succes med mange deltagere. Fremover starter vi ikke på torvet, da der arbejdes på 

en væsentlig ændring af torvet.  

 
Cykelsti fra Videbæk til Skråvejen på Sønderupvej har Borgerforeningen ligeledes forsøgt at få 

gennemført i mange år. Kommunen lovede, det blev udført i 2016 og 2017. Der er ikke sket 

noget i 2016, der kan ses. Desværre bliver det ikke helt fra Videbæk og til Skråvejen på 

Sønderupvej. De lægger op til at starte i Videbæk og stopper ved Sønderupvej. Det er 

problematisk, da den farlige vej er Sønderupvej. Den er meget farligere end Søndergade og 

Skolevej. Skal vi have borgerne til at cykle på arbejde i Nr Vium, skal Sønderupvej etableres 

før Søndergade og Skolevej. Det har vi kontakte kommunen og henledt opmærksomheden på. 

Det overvejes pt.  

 
Det sker, at vi får spørgsmål. Her er et. Hvor og hvornår kommer der en skaterpark i 

Videbæk? Det er jo et godt spørgsmål. Der er etableret et flot Skaterpark i Skjern. Det kræver 

nok, at der er nogle ildsjæle i Videbæk, der vil tage bolden op, hvis der skal ske noget i 

Videbæk på det område og gerne i samarbejde med Videbæk Borgerforening. 

 
Videbæk Borgerforening har arbejdet sammen med andre borgerforeningerne i centerbyerne i 

kommunen på at få fælles informationstavler ved indkørsel til de 5 center byer. Det er i første 

omgang blevet afslået. Der arbejdes videre på en løsning. 

 
Hvor meget kan vi som borgerforening tillade os? Kan vi rette henvendelse til beboere om at få 

hækkene klippet ind til egen grund? Rense fortovene for ukrudt? Fjerne alger på bygningen? 

Vedligeholde deres ejendom?  

 
Vi har i hvert fald kontaktet Kommunen vedrørende nogle meget lidt kønne ejendomme, der 

ejes af kommunen. Der er tale om Westergaardsvej 6 – 6a og 6b og Bredgade 53. Vi har da 

også i samme åndedrag nævnt bygningen ved rutebilstationen, selv om den hvide tilbygning er 

blevet udbedret. Vi har fejlmeldt flere steder med meget dårlige fortove. I kan som borgere 

selv give kommunen en besked om noget, I mener, der skal gøres noget ved. Ind på 
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www.rksk.dk, på ”Forsiden” i billedet vælges ”Borger-Selvbetjening”, i det grå felt vælges 

”Anmeldelser til kommunen”, dernæst ”Giv os et praj” 

 

Borgerforeningen har haft kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune vedrørende snerydning og 

vedligeholdelse af fortove og stier for at få kommunen til at informere mere gennem 

Ugeavisen. Kommunen har dog ingen intentioner om at informere borgerne i Videbæk gennem 

Videbæk-Spjald Ugeavis. 

 
Videbæk Borgerforening har naturligvis også en hjemmeside – WWW.VIDEBAEK-

BORGERFORENING.DK, som med fordel kan bruges til at få mere at vide om Borgerforening. 

Her kan man også melde sig ind i Borgerforeningen.  

 
Derudover er der som opfølgning på et tidligere borgermøde oprettet en hjemmeside, der 

fortæller alt om Videbæk – WWW.VIDEBÆK.DK  der også har reference til facebook. Det styres 

suverænt at Gert Mikkelsen helt på frivilligt basis. Stor tak til Gert for det enorme frivillige 

arbejde med at holde begge opdateret. I den sammenhæng er der en ting, jeg stadig ikke kan 

forstå. Det er den manglende vilje hos foreningerne i Videbæk til at bruge den gratis 

aktivitetskalender, der er på hjemmesiden. Hvis alle brugte den, ville vi eksempelvis undgå at 

flere store arrangementer blev etableret på samme dato, og alle borgere i Videbæk ville et 

sted kunne se, hvad der sker i Videbæk. Jeg vil kraftigt opfordre alle foreninger i Videbæk til at 

bruge aktivitetskalenderen. 

 
Vi arbejder intens på at øge medlemstallet, hvilket åbenbart er meget svært. Videbæk 

Borgerforening har mottoet ”Sammen i Fællesskab”.  Det hentyder til, at fællesskabet gør 

stærkere. Det kan derfor undre mig, at der ikke er større opbakning, med det engagement 

Videbæk Borgerforening udviser for Videbæks ve og vel. Det er dejligt, når vi enkelte gange 

får positive tilbagemelding på det arbejde Videbæk Borgerforening udfører. Det er vigtigt, vi 

løfter i flok og bakker op. Vi må erkende, at der ikke kommer noget af sig selv i Videbæk. I 

den forbindelse har vi haft et hold unge mennesker fra VIA University i Holstebro til at komme 

med et bud på, hvad der kunne gøres for at få flere medlemmer. De studerende har oprettet 

en facebook profil, der hedder Videbæk Borgerforening og kommet med et forslag om en 

”totempæl”. Det skal den nye bestyrelse arbejde videre med. 

 
Vi får en mega god omtal i Herning Folkeblad og Spjald-Videbæk Ugeavis. Vi synes i 

Borgerforeningens bestyrelse, at Ringkøbing-Skjern Dagblad dækker vores område mindre 

godt. Dagbladet er ikke til stede i Videbæk. Kan vi finde en meddeler??? 

 

Fremtiden. Her har I hørt oplægget fra Videbæk Udviklingsforum. Der er helt klart opgaver, 

Borgerforeningen skal inddrages yderligere i. Vi skal have forøget medlemstallet. Vi skal 

arbejde på at få en stærkere økonomi set i relation til det, der arbejdes med i Udviklingsforum, 

om det så skal være i Borgerforeningens regi, eller vi skal arbejde med en lokal udviklingsfond, 

det skal vi have afklaret. Så er der cykelstien mellem Videbæk og Nr. Vium. Vi skal have 

undersøgt mulighederne for at fjerne ståltrådshegnet ud for første hus øst for Svanevej.  

Kommuneplanen skal revideres, hvor der vil være offentlighedsfase fra 24. marts til 12. maj. 

Den har betydning for udviklingen i Videbæk frem til 2029.  Derfor skal vi i Videbæk både som 

borgere og Borgerforening forholde os til udkastet og vurdere, om det er den udvikling, vi vil 

have i Videbæk, som kommuneplanen ligger op til. 

Så er der jo også alle de faste opgaver.  

 

Bestyrelsen har virkelig haft arbejdstøjet på og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke 

for et fantastisk samarbejde og en enorm arbejdsindsats i bestyrelsen. Jeg vil ligeledes takke 

alle de frivillige, der har ydet og fortsat yder en stor indsat i arbejdsgrupperne i Videbæk 

Udviklingsforum. De viser, vi kan, når vi løfter i flok.  

http://www.rksk.dk/
http://www.videbaek-borgerforening.dk/
http://www.videbaek-borgerforening.dk/
http://www.videbæk.dk/
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Skulle der være nogle af de tilstedeværende, der har lyst til at yde en indsats for Videbæk og 

Videbæk Borgerforening, så tag fat i et bestyrelsesmedlem eller send os en mail, vi har 

bestemt brug for alt den hjælp, vi kan få. I kan også skrive jer på de lister der cirkulere rundt 

ved bordene, hvor vi prøver at etablere et ressourcenetværk. I skriver navn, adresse, tlf-nr, 

email-adresse og hvilke områder I kan og vil hjælpe med. 

 

Husk - Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. 
 

Tak for ordet. 

 


